
Πολύ πράσινο με λίγη φροντίδα

Ανεβαίνοντας από τη Λ. Μεσογείων την οδό 17ης Νοεμβρίου, στο τέρμα των λεωφορείων,
και συγκεκριμένα από το σιντριβάνι, συναντάμε ένα τμήμα πυκνής πράσινης ζώνης που
εφάπτεται στα σχολεία και στις κατοικίες.

  

Η οικοπεδική αυτή περιοχή διαθέτει πολύ πράσινο αλλά δυστυχώς... με λίγη φροντίδα!

  

Και όμως λίγο πιο πάνω, στην οδό Ναυαρίνου συναντήσαμε μια πινακίδα που αναφέρει:

  

"Το πράσινο δίνει υγεία. Προστατέψτε το και διατηρείστε το καθαρό. ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ"

  

Μας προτρέπουν να διατηρούμε το πράσινο καθαρό και να το προστατεύουμε!
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Αλήθεια, πώς πρέπει να αισθάνεται ο Δημότης όταν σε ένα κεντρικότατο σημείο του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού βλέπει τις εικόνες που ακολουθούν;

      

  

1. Στην κεντρική είσοδο του εν λόγω πάρκου, το πλακόστρωτο "φιλοξενεί" περιττώματα...
που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν επικίνδυνη ολισθηρότητα στους διερχόμενους πεζούς.

  

  

2. Η ρύπανση με γκράφιτι στις μάντρες του πάρκου είναι μια πραγματικότητα.
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  3. Άραγε από πότε έχουν να καθαρίσουν τα πλακόστρωτα;  

  4. Εισερχόμενοι από την κεντρική είσοδο στο πάρκο "απαθανατίσαμε" την ανακολουθία μετην πινακίδα που προαναφέραμε (περί προστασία και καθαριότητας του πρασίνου)!  
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  Διαπιστώνουμε συνύπαρξη σκουπιδιών, πρασίνου και αδιαφορίας!  Προχωρώντας στον κεντρικό διάδρομο, παρατηρήσαμε (σήμερα 15-4-2011) τις εικόνες που"μιλούν" από μόνες τους.  
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  Τα σκουπίδια εν μέσω πρασίνου σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας.  
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  Σε ένα όμορφο πάρκο με πυκνή βλάστηση, πώς μπορεί να υπάρχουν αυτές οι εικόνες;  Δίπλα στα σπίτια μας, στα σχολεία! Αντί να απολαμβάνουμε το πράσινο, αισθανόμαστε ναείναι τα σκουπίδια ανάμεσα στο πράσινο.  Σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από κεντρικότατα "σημεία προβολής" με σιντριβάνια κτλ.  

  Ακολουθούν δυστυχώς και άλλες παρόμοιες εικόνες.  
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  Μεταλλικός σωλήνας οξειδωμένος, με υπερχειλισμένο καλάθι συλλογής απορριμμάτων,σκουπίδια και θρυμματισμένα κρύσταλλα στο πλακόστρωτο...  

  Φρεάτιο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χωρίς κάλυμμα (καπάκι) με εμφανείςκαλωδιώσεις και λίγα σκουπίδια.  
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  Καθιστικό (παγκάκι) που στο κάτω μέρος του επιβεβαιώνεται η συλλογή σκουπιδιών και η μηκαθαριότητα!  

  Σκουπίδια σε διάφορα σημεία του πάρκου  
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  Ο κάλαθος των αχρήστων μήπως από τα πολλά σκουπίδια "έπεσε";  

  Στα σκαλοπάτια εισόδου "βρήκαμε" σκουπίδια...  
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  Το όλο ρεπορτάζ παρακαλούμε ας θεωρηθεί ένα μήνυμα πρός τους υπευθύνους ότι: Ηκαθαριότητα μπορεί να εξασφαλισθεί με συνεργασία Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτώνώστε να μπορούμε να ζούμε σε μια πράσινη και καθαρή πόλη!  Και όμως οι κάδοι απορριμμάτων υπάρχουν σε απόσταση λίγων μέτρων!  
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